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ّملخص:

ت  ٗت في مٗضالث اللىة الٗؿىٍغ ش ؤو الخغحراث الّؿَغ والاكخهاصًت للض قيلذ "اهخلاالث اللىة" ٖبر الخاٍع

والّؿُاؾُت لللىي الىبري يمً الّىٓام الضولي ؾبًبا في ٖضم الاؾخلغاع، ؤًً وظضث اللىة اإلاهُمىت وهظا 

 
ً
ٖمل ٖلى سحبها في الٗضًض مً ألامغ الظي  ا نٗىبت في اؾدُٗاب مهالحها م٘ بًٗها البٌٗ.الّهاٖضة خضًش

سُت بلى ما ؤَلم ٖلُه "فش زىؾُضًضؽ" مالحاالث الخاٍع خالت ًدُِ بها الىشحر مً  الُىم شل الّهٗىص الهُني. ٍو

لُه، ؾىداٌو ٖبر الجضٌ الّؿ  هظه الىعكت مىاككت ؤخض اإلاىايُ٘ الخالفُت باألؾاؽ في عاهً  ُاس ي وألاواصًمي. ٖو

الٗالكاث الضولُت، واإلاخٗللت بةمياهُت الّهٗىص الّؿلمي للهحن. فالبدض في ما بطا واهذ الهحن ؾخغحر كىاٖض 

لى الغغم مً  الّىٓام الضولي بكيل ًفط ي بلى الحغب ؤم ال جبلى مؿإلت ًدُِ بها الىشحر مً الغمىى. غحر ؤهه ٖو

ٖضم وظىص بظابت ملىٗت ٖلى هظا الؿااٌ الغامٌ، ؾيؿعى بلى مداولت حؿلُِ الًىء ٖلى ؤهم ػواًا هظا 

غة له يمً ؤصبُاث الخىٓحر  ت اإلاَا  .في خلل الٗالكاث الضولُت الىلاف ٖبر فدهىا لبٌٗ ؤلاؾدبهاعاث الىٍٓغ

فش  اٖضة.اؾدُٗاب اللىي الهّ ، حننٗىص الهّ  ،لميالخغحر الّؿ ، اهخلاٌ اللىة اثهٍٓغالكلمات املفتاحية: 

ّ.زىؾُضًضؽ

Abstract: 

Throughout history, "power transitions,'' or rapid changes in the relative political, 

military, and economic strength of the major powers in the international system, 
have been a cause of instability as long-dominant and newly emerging states have 
found it difficult to accommodate one another's interests. Power transitions have 
tended in many historical cases to bring rising powers and hegemonic ones into 
“Thucydides’s trap”. The rise of china today constitutes an essential contested issue 
and discourses about it surrounded by much political and academic controversy.  

In this paper, I will try to discuss the problem of China's peaceful rise, Throughout 
some of the theoretical lenses in the field of international relations. However, the 
rise of China and if China will change the rules of the international order in a way 
that leads to war or not remains an ambiguous question. And until now, there is no 
convincing answer to it. 

Keywords: Power transition theories, Peaceful change, China rise, Accommodating 
rising powers, Thucydides’s trap. 
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ّ:مقذمة

ُٗضًً ؤلاكلُمي ٖلى الهّ  ولُتالّض  حن اإلاتزاًض يمً مسخلف الخفاٖالثاهسغاٍ الهّ  ظظبللض 

 ، والٗالمي
ّ
ا نبغه لذ ؾُاؾتها واؾتراجُجُتها الخاعظُت اهخمام الىشحر مً الباخشحن، ؤًً قي ًُ ا هلاق ًٖ مىيى

ت في خلل الٗالكاث الضولُت.ججاهاث وماػاٌ زالف بحن مسخلف الا   الخىٓحًر
ّ
ِ الٗضًض مً الضاعؾحن فلض ؾل

حن الخاعظُت ومماعؾاتها الضبلىماؾُت؛ فلض ظاصٌ ول مً "بًفان اإلاضي في ؾُاؾت الهّ الًىء ٖلى الخغُحر بُٗض 

كض ؤنبدذ  حن الخاعظُتمكاعهت الهّ بإن    Evan Medeiros and M. Taylor Fravel و"جاًلغ فغافل" مُضًغوؽ"

 
ً
 ؤهثر وكاَ

ً
ًٖ جو ، ا، وؤهثر اٖخضالا بلى Liu Guoli "لُى غُىلي"في خحن طهب  (Medeiros & Fravel, 2003, p. 1)ا.ىى

 
ّ
 ه" اللٌى بإه

ّ
٘ والخدٌى ؤلاظخماعي الٗمُم، فالّؿ زامً م٘ همىها ؤلاكخهاصي الّؿ بالت ِىُت ُاؾت الخاعظُت الهّ َغ

 بالغ ألاهمُت."
ً
حن ٖىض ؤن الهّ "بلى  Barry Buzanباعي بىػان" ظهخه، ؤقاع"مً  " (Liu, 2004, p. 1)جسخبر اهخلاال

 ٌ ُاؾاث التي ٖملذ بىجاح هبحر بٌٗ الّؿ بُٗيُاث. فمىظ ؤوازغ الّؿ  ؤهبر مً ؤي وكذ مط ى فاعكت هلُت جدى

 Peaceful لمي"الّؿ  الهٗىصالشالزحن اإلالبلت. بن الاؾخمغاع في " في ٖلى مضي الؿىىاث الشالزحن اإلاايُت لً حٗمل 

rise ؾحزصاص نٗىبت."(Buzan, 2010, p. 6). 1979كخهاصًت ٖام نالخاث ؤلابضء ؤلا  الّؿُاق، وم٘ يمً هظا 

حن ن الهّ ؤ للٗالم زباثبفى مداولت جِلاللى جدضًض ب كُاصجه، م٘ ؾعي اًٗ ا ومىّؾ ُنى مخدغًع كخهاص الهّ نبذ ؤلاؤ

ّؿ  .لِؿذ مجغص صولت هامُت فى الٗالم الشالض
ٌ
ً كبل ال غ مًهظا الىمى الظي ف  –ؾُاؾُحن وؤواصًمُحن –ىشحًر

ت "التهضًض الّهُني." ي ىُت ٖلى ؤهه تهضًض ظّض   China threat theoryمً ما ٌٗغف بىٍٓغ ي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت ؤلاؾخلغاع ؤلاكلُمي والٗالمي وخلفائها ٖؼ  .Broomfield, 2003, p)، في بقاعة بلى ؤن الّهحن ؾدؿخسضم كىتها لٖؼ

266)  

حؿعى هظه الىعكت بلى مىاككت ؤخض اإلاىايُ٘ الخالفُت باألؾاؽ في عاهً الٗالكاث الضولُت، واإلاخٗللت 

ٓام الضولي بكيل ًفط ي بلى . فالبدض في ما بطا واهذ الهحن ؾخغحر كىاٖض الىّ بةمياهُت الّهٗىص الّؿلمي للهحن

لىؤهه ًدُِ بها الىشحر مً الغمىى. غحر مؿإلت ال جبلى الحغب ؤم   ٖلى ملىٗت بظابت وظىص ٖضم مً الغغم ٖو

ػواًا هظا الىلاف ٖبر فدهىا لبٌٗ حؿلُِ الًىء ٖلى ؤهم  ، ؾيؿعى بلى مداولتالغامٌ الؿااٌ هظا

ت  غة ؤلاؾدبهاعاث الىٍٓغ  .في خلل الٗالكاث الضولُتيمً ؤصبُاث الخىٓحر  لهاإلاَا

ّ؟احتميًّ امصارًّيذس فخ ثوشيذ يشكل هلين: اهتقال القوة وصعود الصّّ اتهظري .3

ت" A. F. K. Organski" ؤوعغاوؿيي. ن.ف.ؤ"ٖىضما َغح   Power Transitionاللىة"  اهخلاٌ هٍٓغ

Theory ً وان ٌ  مىاعص وؿب يىء الضٌو ٖلى ؤو  لللىي  هغمي هٓام جلضًم زالٌ مً الٗاإلاُت ُاؾتالّؿ  جدلُل داو

لُه، ف .حغبال وكىب وبمياهُتاللىة  ا ااًم هٓهف هى مً زاللها ًٖو ًُ ا، هغم ًُ ٗغَّف بدُض جغاجب
ُ
 وفلا ألامم ظمُ٘ ح

خفاوث. يمىه اليؿبي اللىة جىػَ٘ وهظا هظه ٓامالىّ  لتراجبُت  ًض في اللىة جترهؼ ؤًً الىخضاث، بحن اللىي  جىػَ٘ ٍو

 فهي لي،وبالخا. ٓامالىّ  هغم ؤٖلى وحٗخلي جترب٘ التي جلً هي Dominant Nation" اإلاؿُُغة ألامت" فـ. ألامم مً كلت

ٓم اليؿبت في جخدىم التي  ال ؤجها اٖخباع ٖلى ،Hegemon اإلاهُمىت اللىة جمشل ال ؤجها غحر. فُه اإلاهاصع مً ألٖا

ت الفىاٖل ؾلىهُاث في جخدىم ؤن بمفغصها حؿخُُ٘  مياهتها ٖلى جدافٔ فهي ُاق،الّؿ  طاث وفي. ألازغي  اللٍى

 الضولي ٓامالىّ  بصاعة وهظا اإلادخملحن، اإلاىافؿحن ظهتمىا في لهالحها اللىة عجحان يمان ٖبر مؿُُغة هلىة

   (Tammen et al., 2000, p. 6).لُمىخاتهم واإلاغيُت لحلفائها اإلاغبدت اللىاٖض يمً
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ت وهي ،Great Powersي ألازغ " الٗٓمى اللىي " ، جترب٘الّضولُت اللىة يمً مىك٘ ؤصوى في هغم  مجمٖى

ٌ  مً ت لِؿذ التي الىبري  الضو  اؤهفؿهمً  جٗلؤن ج ٖلى اللضعةا لضحه ، غحر ؤناإلاهُمً ضوع ب لللُام هفاًت كٍى

مىما، مىافًؿ   لللىة اإلاؿُُغة. ٖو
ً

الضولت  م٘ جدالففي  لبلاءى باجغض  الٗٓمى اللىي  مٗٓم فةنا مدخمال

ت هظه مً صولتجؼصاص  كض الٓغوف، بٌٗ غحر ؤهه، يمً .اإلاؿُُغة  غحرما ًجٗلها  الىفاًت فُه بما كىة اإلاجمٖى

 وغحر الٗٓمى فاللىي  (Kai, 2017, p. 22).الغاهً هاويٗ حغُحر مداولتما ًدضوها بلى  هبحر بكيل ُتعاي

 الحالي الضولي ٓامالىّ  جغسخ ؤن بٗض كىتها ؤكص ى بلى همذ التي جلً هيهما ًهفها ؤوعغاوؿيي وهغلغ" الغايُت

ضوها اإلاؿُُغة اللىة ؤن هما. مىافٗه جىػَ٘ بالفٗل وجم بوكائه، في خهت بالخالي لها جىً ولم ا،جماًم   ٖمىما ومٍا

 ظهتهم، مً... الغاهً الىي٘ مً حؿخمضها التي اإلاؼاًا مً ػهُض ظؼء مً ؤهثر الجضص اللاصمحن مىذ في عاغبحن غحر

 اإلاخىامُت كىتهم ًدؿىن  التي اإلاياهت جلً الضولي، اإلاجخم٘ في لهم ظضًضة مياهت جإؾِـ بلى اإلاخدضون  ٌؿعى

٘ بكيل ألامم هظه كىة جدىامى ما اوغالبً . بًاها جسىلهم خىك٘ ؾَغ  ؾببا ٌُٗيها ام الىمى، في الاؾخمغاع لها ٍو

 وي٘ ًلبلىا لً ؤجهم هما. اللىة خُض مً اإلاؿُُغة ألامت ٖلى الخفىق  وختى مىافؿت باؾخُاٖتها ؤهه لالٖخلاص

ِل  َهمَّ
ُ
 ,Organski & Kugler) ."ؤٖٓم وامخُاػاث مىاف٘ جمىدهم ؾىف الؿُُغة واهذ بطا الضولُت الكاون في اإلا

1981, pp. 19–20)  

ٌ  وهي ،Middle Powers"خىؾُتاإلا لىي ال" يمً مؿخىي ؤصوى جخمىك٘  ت صو ًُ  كٍى ؤكالُم  في اوؿب

" الهغحرة اللىي " الضولي في مجملها. ؤما ٓامالىّ  بيُت ؤو اإلاؿُُغة ألامت جدضي ٖلى كاصعة غحر ولىنها مدضصة

 .لللىة وليالّض  الهغم ؤؾفل جهُففهي  "اإلاؿخٗمغاث"و

حن عئِؿُحن الهسغاٍ اللىة اإلاؿُُغة ًآزغ، ٖلى نُٗض  جاصٌ ؤههاع اهخلاٌ اللىة بإن هىان قَغ

 ؛Dissatisfactionو"ٖضم الغض ى"  Power Parityاإلادخملحن في هؼإ ٖىُف ؤو خغب: "جيافا اللىة" مىافؿيهاو 

 ,Kai).ابً اؾجى ؤهثر اإلاؿُُغة وألامت الىاش ئ للمىافـ ؤلاظمالُت اللىة جهبذ ٖىضما ًيىن  للحغب اخخماٌ إٖلىف

2017, p. 23) ت ؤصبُاث يمً وجلاؽ اللىة وجدكيل  ألافغاص ٖضص :تؤؾاؾُ ٖىانغ زالر مً اللىة اهخلاٌ هٍٓغ

 وججمُ٘ اؾخسغاط في ُاس يالّؿ  ٓامالىّ  فٗالُت وهظا الاكخهاصًت وؤلاهخاظُت ،واللخاٌ الٗمل بةمياجهم الظًً

ىُت ألاهضاف لخدلُم ألافغاص بؾهاماث  ؤن ظضا الىاضح مً يمً هظا الُغح،(Chan, 2005, pp. 694–6).الَى

ًُ في خحن  يان،الّؿ ب ًخٗلم فُما ماهضة ؤفًلُت حنللهّ  ا زاوي ؤهبر اكخهاص في الٗالم بىاجج كىمي بظمالي جدىػ خال

لُىن صوالع 14.9بلغ  لُىن صوالع لظاث الٗام باليؿبت  19.9في ملابل  (% 6.9)بيؿبت همى بلغذ  2017الٗام  جٍغ جٍغ

ىُت. للىالًاث اإلاخدض ؤلاؾدبضاي  ُاس يالّؿ  ٓامباإليافت بلى ؤن الىّ (.World GDP Ranking 2017,” n.d“)ة ألامٍغ

ض في الهّ  ىُت.الفٍغ  بؿُاؾاتها الَى
ً
ت جمىً بىحن مً الضف٘ كضما  ,Kai)حن مً اإلاغجح ؤن ًًمً بعاصة ؾُاؾُت كٍى

2017, p. 41)  

ٓام، ا في اهخلاالث اللىة في الىّ ا هام  ٖلى غغاع صعظت اللىة ؤو الخيافا فيها، ٌكيل ٖامل الغض ى مخغحرً 

لت ، ال ًمىدها اإلاىاف٘ اإلاخيافئت وجىكٗاتها اللائمٓام الىّ  بنىؤن  فيةًمان اإلاخدضي الّهاٖض ف وهظا مهالحها ٍَى

الىٕى فهظا وبالىدُدت، َؿًُُغا ٖلُه مً كىي ٖضواهُت. ا وغحر مىهف وُم ا فاؾًض هٓاًم ًلىصها بلى اٖخباعه ألامض، 

في  ٓام ًجٗلها جغي ولُت اللائمت وهظا اللىاٖض واللُم اإلاترسخت في الىّ ًٖ اللُاصة الّض  يغاض المً ألامم غحر 

في خحن جبلى الاهخلاالث الّؿلمُت  (Tammen et al., 2000, p. 9).الىي٘ الٗالمي اللائم الالجالئم مدبظة حغُحره

جف لللىة ممىىت فلِ ما صامذ اللىة الّهاٖضة عايُت ًٖ الىي٘ الغاهً للّىٓام. والحىافؼ  الفغم مٍؼ

ضم الخيافا ُاثويٗو   (Rauch, 2016, p. 61)الّىٓام الضولي. اؾخلغاع ٖلى زُغا ٌكيلهي ما  الغيا ٖو



 ؾلُم كؿىمؤ/                    "ن شلمًيا؟: هل شيكون صعود الّصيغير الّصلميهظريات اهتقال القوة والت"

 

 8132  جويلية (31) الثالث عشرالعذد                    املجلة الجزائرية لألمن والتنمية              149

 

 بىظىص ُاق، ا الّؿ ظيمً ه
ً
ًاهض ؤههاع اهخلاٌ اللىة ٖلى ؤن ٖاإلاىا اإلاٗانغ ًمشل هٓاًما هغمُا

ىُت   م٘ وظىص اخخماٌ هبحر  ٖلى ؤهبر كضع مً مىاعص اللىة يمىه،بظلً ، مؿُُغة في كمخهالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

هما كله في مجاٌ اللىة ؤلاكخهاصًت. في الٗلىص اإلالبلت، ؤحن همىافـ مدخمل الهّ   ًخم ججاوػها مً كبل في ؤن

اؾدُاء  بلى الٗالمي ٌكحر اإلاالي ٓامالىّ  وماؾؿاث كىاٖضهظا بٌٗ و  الغاهً، الىي٘ لخغُحرؤن صٖىاث الّهحن 

ضم عياها ًٖ   بىحن ول الهسغاٍ  ظّضي اخخماٌ هىانيمً هظه الغئٍت،  .اإلاخدضة ىالًاثلل الحالُت اللُاصةٖو

 اوغحره اإلاخدضة الىالًاث واهذ بطازهىًنا ( هبري  اخغبً  ًىً لم بن) ٖىُففي هؼإ ن مً الىالًاث اإلاخدضة والهح

ب ال اإلاؿُُغ ٓامالىّ  ؤًٖاء مً –Kai, 2017, pp. 40).اللائم ٓامالىّ  يمً ومهالحها حنالهّ نٗىص  حؿخٖى

41)  

 Hegemonic 1"الهُمىت خغب" ؤن Robert gilpin"عوبغث ظُلبن"  ٌٗخلضمً مىُلم جىٓحري آزغ، 

War اللىي  جىػَ٘ وبٖاصة الضولي ٓامالىّ  بيُت بحن الخىاػن  اوٗضام مكيلت لحل الغئِؿت الىؾُلت هي واهذ لُاإلاا .

. فُه اللىي  جىػَ٘ وبٖاصة اللائمت ٓامىّ ال خاهمُت بحن الترابِ ٖضم جؼاًض بلى ٌٗىص الضولي ٓامالىّ  جىاػن  فاوٗضام

لى ت مً الغغم ٖو  مؿاهضة في للٗمل وليالّض  والخلؿُم ٓام،الىّ  وكىاٖض ألاعاض ي وجىػَ٘ الهُبت، هغمُت اؾخمغاٍع

 الىمى بؿبب جخأول ٓامالىّ  وخاهمُت كُاصة ٖليها جخإؾـ التي اللىة كاٖضة فةن واإلاهُمىت، اإلاؿُُغة اللىة

، بحن الخفايلُحن والخُىع  ٌ  افغنً  ٓامالىّ  ميىهاث بحن هظا الترابِ ٖضم ًىلض ؤًً الضٌو  ًاوجدّض  اٖضةالهّ  للضو

ٌ  امهّم  ه مً هظا اإلاىُلم، ًجاصٌ ظُلبن (227،م.2009 ،ظُلبن).اإلاؿُُغة للضو
ّ
  اللىة جؼصاص ٖىضما" ؤه

ّ
 ؿبُتالي

ٌ  فةجها اٖضة،الهّ  للضولت  طلً، مً وألاهم الىفىط، صوائغ وجلؿُم الضولي، ٓامالىّ  خىم كىاٖض حغُحر جداو

 التي ؾُاؾاتها ٖلى حغُحراث بةظغاء الخدضي هظا اإلاؿُُغة اللىة جىاظه طلً، ٖلى اوعص  . لألعاض ي الضولي الخىػَ٘

 ٌ ىكف. ٓامالىّ  بلى الخىاػن  بٖاصة جداو خي السجل ٍو  اوٗضام فؿُدل اإلاداولت، هظه في فكلذ بطا ؤجها الخاٍع

م ًٖ الخىاػن   والتر ؤؾماه ما خل هي جدضًا جىاظه التي اإلاؿُُغة للضولت ألاؾاؾُت اإلاهمت بن. ]...[ الحغب ٍَغ

م. م. ،2009 ،ظُلبن)".واإلاىاعص الالتزاماث بحن الخىاػن  بًجاص -الخاعظُت اؾتُللّؿ  ألاؾاؾُت اإلاكيلت لُبمان

228–29) 

بسهىم  ٖاءاثالهجىمُت اصّ  John J. Mearsheimer"ظىن محرقاًمغ" جُغح واكُٗت ، مً ظهت ؤزغي 

َ٘ ٖضاهّ هُف مً اإلاغجح ؤن جخهغف اللىي ال الضٌو ألن  ة م٘ هُفُت اؾخجابت الضٌو ألازغي لها. فدؿبه، ال حؿ

واهذ جلً هدُجت مغيُت، بل ًخمشل الهضف النهائي ليل ٓام فدؿب، وبن جيىن اللىة الٗٓمى ألاكىي يمً الىّ 

، م م. 2012 ،محرقاًمغ)ٓام.ىخُضة في الىّ ال ى، ؤي اللىة الٗٓمHegemonمنها في ؤن جهبذ الضولت اإلاهُمىت 

م البلاء والبدض ًٖ ألامً ًمغ خخًما بالّؿعي بلى الهُ (3–2 ا ًٖ الخىػَ٘ مىت، فاللىي الٗٓمى ال جغى ؤبًض فٍُغ

ؿُُغ ٖليها صائًما صاف٘ بلى حغُحره لهالحها، فضائًم  ، 2ا ما جيىن هىاًاها حٗضًلُتالحالي لللىة يمً الّىٓام، َو

 
ُ
 مؿخسضمت اللىة لخٗضًل الخىاػن بطا عؤث ؤن بةمياجها ؤن ج

ّ
. غحر ؤه ه في بٌٗ ألاخُان جيىن لُم طلً بشمً مٗلٌى

اصة الخيا لُف واإلاساَغ هبحرة لضعظت بظباع اللىي الٗٓمى ٖلى ؤلاهخٓاع وجدحن الفغنت اإلاىاجُت. م٘ ؤن الغغبت في ٍػ

ًبلى هضفها اإلايكىص. وخُض ؤهه مً غحر اإلاغجح ؤن جدلم ؤي صولت الهُمىت الٗاإلاُتـ فةن كضع اللىة والهُمىت 

في ْل غُاب الهُمىت الٗاإلاُت، و (3م. ، م.2012 ،محرقاًمغ) الٗالم هى الخىافـ الضائم بحن اللىي الٗٓمى.

لُه،  .بها الخانت الجغغافُت اإلاىُلت ٖلىبهُمىتها  ت،كلُمُؤلا تهُمىجدلم الضولت ال ؤن هي هدُجت ؤفًلجبلى  ٖو

ًُ  هُمىتاإلا الىخُضةمى هى وظىصها واللىة ٖٓ كىة ألي اإلاشالي الىي٘ف  .Mearsheimer, 2006, pp)ا في الٗالم.بكلُم

160–61) 
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، فحن ؾدىمى بكيل ؾلمي ما بطا واهذ الهّ ًٖ و 
ً
 همىها حنالهّ  وانلذ ةطاًجُب محرقاًمغ هفُا

  اللاصمت، الللُلت الٗلىص مضي ٖلى لإلهخمام اإلاشحر الاكخهاصي
ّ
ٌ  ؤن اإلاغجح مًه فةه  آؾُا ٖلى الؿُُغة جداو

لت  حنالهّ  ؾدؿعى الخدضًض، وظه لىٖو . الغغبي الىغة ههف ٖلى اإلاخدضة الىالًاث بها حؿُُغ التي هفؿها بالٍُغ

  ظحراجها، وبحن بُنها الُاكت فجىة حُٗٓم بلى
ً
 ؤجها مً جخإهضبالكيل الظي ًجٗلها  وعوؾُا الُابان م٘ زهىنا

ت   فةن الّؿُاق، هظا يمً. بتهضًضها آؾُا في صولت ألي حؿمذ ال لضعظت كٍى
ً
ت نِىا  ؾدؿعى متزاًض، هدى ٖلى كٍى

 في الُابان فٗلذ هما ،مىهغو  ٖلُضة مً الخانت وسختها مهضعة آؾُا مً خغوطلل اإلاخدضة الىالًاث صف٘ بلى

ه مً اإلادخمل اهسغاَها. اإلااض ي اللغن  زالزُيُاث
ّ
لُه، فةه  م٘ خاصة، ؤمىُت مىافؿت في اإلاخدضة الىالًاثم٘  ٖو

 ووىعٍا ةوؾىغافىع  والُابان الهىض طلً في بما - حنالهّ  ظحران مٗٓم ًىًم وؾىف. للحغب هبحرة بمياهُت

  (Mearsheimer, 2006, pp. 160–62).تهاكى  في ؾبُل اخخىاء اإلاخدضة الىالًاث بلى - وفُدىام وعوؾُا الجىىبُت

هل  "مخجهان للحغب: ههخابيمً  Graham Allison"غغاهام ؤلِؿىن"وفي طاث الّؿُاق، ؤزاعث ؤفياع 

فما ؤؾماه  الىشحر مً الخإًُضاث واإلاسالفاث ٖلى خض ؾىاء. 3"حؿخُُ٘ ؤمحروا والهحن ججىب فش زىؾُضًضؽ؟

ع اللىة اإلاهُمىت اٖضة في بزاعة قٗى هّ اللىة الهف ْاهغة حؿبب ً Thucydides„s Trap" زىؾُضًضؽ "فش

ت وهظا ما طهب بلُه زىؾُضًضؽ في جفؿحره للحغب هما.بُنالّهغإ بالخىف الكضًض مما ًاصي بلى  بحن  البُلىبىهحًز

ت وؤزِىا بلىله  الحغب ظٗل هى ما َتؾباع ا في"بهه نٗىص ؤزِىا والخىف الظي ؾببه طلً :اؾباَع

 فل (Allison, 2017, p. xiv)".خخمُت
ّ
جىافـ بحن كىة مهُمىت وؤزغي  خالت 16ه مً ؤنل ض وظض ؤلِؿىن ؤه

 بلىبجزإ ٖؿىغي،  منها 12ؾىت زلذ، اهتهذ  500ناٖضة ٖلى مضاع 
َ
هظا الىي٘ ٌكيل اللاٖضة ولِـ  ؤن مكحرا

ىُتالهّ الحالت  ال جسخلفالي، فلض ؤلاؾخصىاء. وبالخّ   ًٖ الحاالث الازني ٖكغة اإلاكاع بليها  ِىُت ألامٍغ
ً
ُمىً ف". آهفا

 خبطا جمىىفلِ، للىالًاث اإلاخدضة والهحن ججىب الحغب 
ً
اإلاؿاع  يمً ،ا مً اؾدُٗاب خلُلخحن نٗبخحن. ؤوال

 ، بل مً اإلاغجح بىشحر الٗلىص اإلالبلت لِؿذ ممىىت فدؿب الحغب بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن فيجبلى الحالي، 

ها ا. ؤهثر  وكٖى ًُ خيالسجل الفمما هى مٗترف به خال  ،زاهُاو  .مً ٖضمها الحغب هي ؤهثر اخخماال ٌكحر بلى ؤن  خاٍع

ش ًٓهغ، فالحغب لِؿذ خخمُت صون  بصاعة الٗالكاث م٘ اإلاىافؿحن حؿخُُ٘ الىبري  اإلاؿُُغةؤن اللىي  الخاٍع

 (Allison, 2017, p. xvii) ."جلً التي تهضص بخجاوػهام٘ بزاعة خغب، ختى 

ي ألامحروي في الٗهغ  -ألازُني م٘ الخىافـ الهُني -لىً ٖىض ملاعهت زهىنُاث الهغإ ألاؾبَر

 الؿُاؾُت وألاهٓمت والجغغافُا الؼمً ٖبر "فش زىؾُضًضؽ"ا بن وان ًمىً هلل لِـ مً الىاضح ؤبًض فالحايغ 

جخجلى  اٖض،الهّ  واإلاىافـ اإلاهُمً اللائض بحن الخىافـ صًىامُت جدكابه بِىما الىاك٘ فيف. ائضةالّؿ  الاكخهاصًت و

 بلى اؾدبٗاص ؤن ًظهب ؤي مً الُغفحن غحر ؤن ً .الىيُٗخحن بحن وواضحت مخٗضصة ازخالفاث هىان
ً
مُلىن ٖمىما

الهحن بمياهُت وكٕى اقدبان مدضوص، في بدغ  الح الىىوي ال ٌؿدبٗضون بلى الحغب بكيل مخٗمض في ٖهغ الّؿ 

، كض ًخُىع بؿهىلت  يجىىبال
ً
 بلى ش يء ؤهثر زُىعة.مشال

 الصعود الّصيني والتغير الّصلمي اشتيعاب القوى الّصاعذة: .8

 الخىُف ٗٓمىاللىي ال مؿخىي  ٖلى الضولُت الٗالكاث في Accommodation"ؤلاؾدُٗاب" خًمًً

 ٌ  مىه الحض ؤوا بُنه الٗضاء ٖلى اللًاءهظا و  ،منها اٖضةوالهّ  ٓاميمً الىّ  الغاسخت اللىي  بحن اإلاخباصٌ واللبى

 ىي٘لل، ألجها جىُىي ٖلى حٗضًل مٗلضة بكيل اؾخصىائي ٖملُتاؾت الضولُت ُفي الّؿ  اإلؾدُٗابف .هبحر بكيل

ت وامخُاػاث اإلااؾؿاث، بيافت بلى يمً هغم اللىة الضولُت، وهظا جلاؾم ؤصواع اللُاصة ٖبر اإلاىافلت ٖلى ًٍٖى
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 ٌ ا ؤن جمىدها اللىي اإلاترسخت في الّىٓام لخلً مجاالث الىفىط. ازخهاًعا، بجها ألاقُاء التي مً الىا كبى صع ظض 

 بلى زلم "الّؿ  (Paul, 2016, p. 4)الّهاٖضة يمىه.
ً
 Sustainedالم اإلاؿخضام" هما ٌكحر مفهىم ؤلاؾدُٗاب ؤًًا

peace  الم الٗمُم" ؤو "الّؿDeep peace الم الّؿازً"بلى"الّؿ  بحن اللىي الىبري، فهى ؤكغبWarm peace  ٖلى

 ,Paul) 4.الخٗاون والُمإهِىت اإلاخباصلتؤلاؾخلغاع اإلااؾـ ٖلى بمٗنى  Kenneth Bouldingبىلضًىغ" ونف "هُىِض 

2016, pp. 4–5) 

ًُغح بلىة مؿإلت صعظت اؾدُٗاب يمً هٓام ٖالمي جدذ كُاصة الىالًاث اإلاخدضة  حنفهٗىص الهّ 

لت حن يمً هظا الىّ الهّ  ٓام؛ فةطا واهذ الىالًاث اإلاخدضة غحر كاصعة ٖلى بًلاف الىمى اإلادؿإع للهحن، فالٍُغ

مؿاٖضتها ٖلى الخىُف م٘ صوعها وصٖىتها بلى ؤلاهسغاٍ يمً الّىٓام الؿائض و ها ألاهثر ٖملُت هي مداولت ظظب

 -الجضًض يمىه. ؤما الفكل في اؾدُٗابها 
ً
ا ؤو ظؼئُا ًُ  ما ًجٗلها حٗخلض  -ول

ً
فمً اإلااهض ؤهه ؾُضف٘ بالهحن بُٗضا

 مً في يغوعة الخإؾِـ لىٓام ظضًض
ً
ا مؿخاًء خلُلت . و بالىدُجت، مً اإلادخمل ؤن جهى٘ الىالًاث اإلاخدضة ٖضو 

 (Kai, 2016, p. 39).حن ٖلى مىك٘ ًدىاؾب و كضعاتهاجبدض فُه الهّ  ٖالمفي الضوع اللُاصي لها 

ت في الىّ ٌٗخلضون في ؤن نِىً فىشحر مً اللُبرالُحن  ٓام الغؤؾمالي الٗالمي، لً ا صًملغاَُت ومىسَغ

اهض هظا اإلاىُم ؤهه ٖلى الىالًاث  ،لت ٖضواهُتجخهغف بٍُغ بل ؾترض ى بالىي٘ الغاهً في قماٌ قغق آؾُا. ٍو

ؼا الهضماظها في ؤلاكخهاص وهي ؾُاؾت حؿعى ؤًًا بلى حشجُ٘  ،الٗالمي الغؤؾمالي اإلاخدضة ؤن حكغن الهحن حٍٗؼ

ؾُيىن بملضوع الىالًاث  Engagement "ؤلاقغان"الهحن ٖلى الخدٌى بلى الضًملغاَُت. فةطا هجحذ ؾُاؾت 

 (5 م. ،2012 ،محرقاًمغ)الم خٌى الٗالم.حن الغىُت والضًملغاَُت ألظل وكغ الّؿ اإلاخدضة ؤن حٗمل م٘ الهّ 

،ً ٓام اللائم ؤم بؾلاٍ الىّ  وفي مداولت بظابخه ٖما بطا واهذ الهحن ؾدؿعى بلى ٖلى غغاع الىشحًر

لِـ مً الًغوعي ؤن ًيىن نٗىص الهحن  ٖلى ؤن John Ikenberryًجاصٌ "ظىن بهىبحري" ا مىه، جهبذ ظؼءً 

ًسخلف ًٖ باقي الحاالث التي  مً اإلامىً ؤنجدٌى هُمىت ٖىُف. فاهخلاٌ اللىة بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن 
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ش. ا ًٖص جىاظه هٓاًما الُىم الهحنف قهضها الخاٍع ا ظىهغًٍ
ً
ا ًسخلف ازخالف ًُ ألاهٓمت التي واظهتها باقي اللىي  ول

  اٖضة في اإلااض ي.الهّ 
ً
ا غغبُا ا مفخىًخ  فالهحن ال جىاظه الىالًاث اإلاخدضة لىخضها فلِ، وبهما هٓاًما مغهؼًٍ

مُلت. مخِىت، كىاٖض بلىا، ٌؿدىض ومىضمًج  لىىوٍت كض بلى ؤن الشىعة اباإليافت  م٘ جإؾِؿاث ؾُاؾُت واؾٗت ٖو

اٖضة ظٗلذ مً الحغب بحن اللىي الٗٓمى مؿدبٗضة، ملهُت بظلً ألاصاة ألاؾاؾُت التي حؿخسضمها اللىي الهّ 

لُه، فالىّ لللب الىّ  ٓام الغغبي ٓام الضولي. هظا ألازحر الظي وبكيل ماهض ؾخضاف٘ ٖىه الضٌو اإلاهُمىت يمىه. ٖو

فالهحن ومىه،  (fobn Ikenberry, 2008, p. 24)ام بلُه.هل ؤلاهًممً الّؿ بلضع ما هى  صخغهالُىم مً الهٗب 

٘ بمياهُت ؤلاػصهاع يمىه. وبدضور هظا، ؾخىانل مٓام الُىم بةمياجها الحهٌى ٖلى ولىط وامل بلى هظا الىّ 

.  –بطا جمذ بصاعجه بكيل ظُض  –ٓام الغغبي الهحن صعظاث الهٗىص، غحر ؤن الىّ 
ً
ٗلى الىالًاث ف ؾِبلى كائما

ت اللىاٖض واإلااؾؿاث   (fobn Ikenberry, 2008, pp. 24–25)الضاٖمت له.اإلاخدضة ؤن حٗمل ٖلى جلٍى

 ، وبًُٗض هظه الغئٍت يمً
ُ
اث اهخلاٌ اللىة، ج ت وهٍٓغ ُغح مؿإلت "الاهخلاٌ ا ًٖ الخدلُالث البيٍُى

  Peaceful power transitionالّؿلمي لللىة" 
ّ
ا  الهحن ؤن جغجلي بميانه في وؤه ًُ ؼتها إلؾخلغاع الّىٓام ؾلم صون ٖػ

ه ُاؾت الضولفالحغب لِؿذ آلالُت الىخُضة للخغُحر في الّؿ  الضولي.
ّ
بٗباعاث اإلااعر ؤلاهجلحزي "بصواعص  –ُت، غحر ؤه

 .في الٗالكاث الضولُت ظضًت ًٗلتمالخغحر الّؿلمي ًمشل بلى ً – Edward H. Carrهالُذ واع" 

ٓام الضولي بلى بمياهُت زًٕى الىّ  ًٖٖىض واع  –ٖلى مؿخىي الّىٓام الضولي  –الخغحر الّؿلمي ر ٗبّ ٌُ 

ؤلاهسغاٍ في ؤن ًلىص هظا بلى اليؿبُت والىػن ؤلاكخهاصي لللىي الىبري  مً غحر  حغُحراث هامت والخغحر في اللىة

ف الًُلالخٗلوهى مشاٌ  (Miall, 2007, pp. 10–11) هؼاٖاث مؿلحت. م ت، اإلاخًمىت بُغق مخٗضصة مفهى ٍع

ٖلى غُاب الحغب ؤو وؾائل الٗىف ألازغي  ببؿاَت اٌالّض  و ،غالخىوغ ٖىض Negative peaceلبي" "الّؿالم الّؿ 

 هدى جفؿحر  كض لميحر الّؿ فىغة الخغغحر ؤن  (Antola, 1984, p. 239)يمً الٗالكاث ؤلاظخماُٖت.
ً
جُا جُىعث جضٍع

 
ً
وهى ما ججلى في ؤٖماٌ ما  .اللائم وليّض الٓام ىّ الالىي٘ الغاهً في  بيُتالحاظت بلى ججاوػ  ًخًمًؤوؾ٘ هُاكا

 وؾ٘الظي  1937ؾىت  C. K. Websterممشلت في ٖمل "وبؿتر" Expansionist schoolوؾم بـ"اإلاضعؾت الخىؾُُٗت" 

ًٖ لُغُي  لميالخغحر الّؿ  مفهىم ( حغحر ؾلمي 2( حغحر ؾلمي في ؾبُل جسُي الحغب؛ )1) :ا زالزت مً الخغُحراثؤهىا

 و الٗملُاث اإلااصًت و 3إلهخاط الٗضالت، ؤو بكيل ؤفًل إلنالخها؛ )
ً
( حغحر ؾلمي إلهخاط هٓام ٖالمي ؤفًل جىُفا

 ٖاهًؿ  ًيىن  ،الغوخُت
ً
 5كحر بلى الخغحر الّؿلمي في مٗىاه الىاؾ٘.وهى بهظا ٌ .ا لحلائم الٗالكاث الضولُت فٗال

(Antola, 1984, p. 244)  

مً ظاهب الهحن وخضها، بل فلِ هٗىص الّؿلمي بالٗىصة بلى خالت الهحن، فةهه ال ًمىً جدلُم ال

ت  هظه ألازحرة ٖمل مً زالٌ ت. لخلموبلُت اإلاجخم٘ الضولي ؾٍى هظه ألازحرة التي زُها "قاعلؼ  الٓغوف الًغوٍع

 لمي: ؾماث الاهخلاٌ الّؿ  جهف قغوٍ في زالزت Charles Kupchanوىبكان" 
ً
 اإلاهُمًول مً  ًجب ٖلى ،ؤوال

مىنهم ً الظياإلاخباصٌ  وؤلاؾدُٗابفـ الاؾتراجُجي في ٖملُت مؿخمغة مً يبِ الىّ  ؤلاهسغاٍاٖض واإلاىافـ الهّ 

ا .خمُضة هإهٓمتفي جهاًت اإلاُاف مً الىٓغ بلى بًٗهم البٌٗ  ًُ خيان الفىغي الاخ ٖبر لمي ًيخج الخدٌى الّؿ  وزاه

،  جضًض.الضولي الٓام ىّ لفي نُاغت اجفاق خٌى الخٍُى الٍٗغًت ل الّهاٖض واإلاخدضي ٖىضما ًىجح اإلاهُمً
ً
ؤزحرا

ٖلى ٓام وخؿب، بل اٖض ٖلى نُاغت اجفاق خٌى الىّ ال ٌٗخمض ؤلاهخلاٌ الّؿلمي ٖلى كضعة اإلاهُمً واإلاخدضي الهّ 

.
ً
ىخه ؤًًا  (Kupchan, 2001, pp. 8–9; Paul, 2016, p. 9)كضعتهما ٖلى قٖغ
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فهىم إلاحن الهّ ي جبن، غحر ؤن لمي للهحنهىى الّؿ ٗملُت النّ البضاًت الفٗلُت ل 1978ٖام قيل للض 

 –ُني عئِـ مىخضي ؤلانالح الهّ  – Zheng Bijianالظي ناغه "ػوغ بُجُان" Peaceful riseلمي" ٗىص الّؿ "الهّ 

ت التهضًض  بلى الخسليضٖىة الفىغة هى هظه ال جبنيالهضف ألانلي للهحن مً زالٌ ف. 2003ىت وان ؾ ًٖ هٍٓغ

ني.الهّ   مً اكتراح اؾتراجُجُت هبري لخُىعها الَى
ً
ٖلىصا ؤعبٗت مً  وم٘ ؤن (Pan & Chen, 2013, p. 65)ُني بضال

لمي" واهذ هاجحت بلى ؾُاؾاث ؤلانالح وؤلاهفخاح وبٖاصة ؤلاهسغاٍ في اإلاجخم٘ الضولي ٖلى كاٖضة "الّهٗىص الّؿ 

ت يمً هظا اإلاؿاع، خضَّ هبحر ًُ ًبلى مديىًم  بال ؤن جىك٘ الاؾخمغاٍع ا ا بٗالكاث الهحن م٘ اإلاجخم٘ الضولي بكلُم

 
ً
. هبذ ؤهثر نٗىبتخث اإلاخدضة والُابان. وبن واهذ ؾُاؾاث الهٗىص الّؿلمي ؾ، وزهىنا م٘ الىالًاةٖاإلاُا

(Buzan, 2010, p. 6) غحر مؿخدُلت. فةجها جبلى 

ا ؤن ٖالكت  مً الىاضحف   كض ٖغفذ حن واإلاجخم٘ الضولي الهّ ظض 
ً
 ،الؿبُٗيُاثمىظ ؤوازغ  اهبحرً  جدىال

 ًً ًُ ا هى ؤن هظا الخدٌى كض جم بىجاح هبحر بُغق مخٗضصة. والالمسخلف خىله ؤً ، حٗخبر الهحن آلان ٖلى ابكلُم

" مً 
ً
 نالحا

ً
اهضمجذ فلض ، ، وبٗض بضاًت مترصصةم ظحراجها في ظىىب قغق آؾُامٗٓ ظاهبهُاق واؾ٘ "مىاَىا

 ASEAN". آؾُان"اإلاىٓماث الحيىمُت ؤلاكلُمُت التي همذ خٌى عابُت صٌو ظىىب قغق آؾُا  يمًبكيل ظُض 

(Buzan, 2010, p. 14)  ؛ فهي جلاعب الٗضًض مً اللُم الهامتاجها مً ظحر  الىشحر جلاؾم هظا، بيافت بلى ؤجها

ضم الخضزللّؿ ا كًاًا  الغغبت في الحفاّ ٖلى اللُم الشلافُت هما لها  ،جللُضي َؿخفاليو  مً مىٓاع  ُاصة ٖو

  الالتزام بالخىمُت اإلاكترهت مً زالٌ الخجاعة والاؾدشماع.هظا  اإلامحزة، و 

ا ما؛  مسخلُتفالهىعة جبلى  اإلاؿخىي الٗالمي،ٖلى ؤما  ن زُىاث هبحرة في لض زُذ الهحفهٖى

تها في مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت.وباأل ، الاكخهاص الٗالمي يمً هااكخهاص اهضماطعي لخدلُم الّؿ   هما زو ًٍٖى

ضم الاهدكاع الضولُت المخفٔ الّؿ ٖملُاث  كضمذ بٌٗ اإلاؿاهماث في  وان  ُاس يالّؿ  مىكفهام٘ وىن  ،ٖو

 
ً
  هامكُا

ً
بحن الضٌو  ةضًملغاَُت الىخُضالاٖخباعها غحر فٗٓمى، اللىة ال ويٖ٘لى الغغم مً مىدها و  .وؿبُا

 ,Buzan) الضولي.ٓام الىّ اللىي الٗٓمى الغغبُت ألازغي  اإلاؿُُغة ٖلى لٗضًض مً ٌكيل ٖضم اعجُاح ل، اللائضة

2010, p. 14) يض مُالباتها ؤلاكلُمُت في بدغ  2016ؾىت حىم مدىمت الخدىُم الضائمت ل هاوان عفً هما

ا في بزاعة حؿائالث مؼعجت. ولىً ختى آلان لم ٌؿ٘ ؾلىن الهحن بلى بؾلاٍ الىٓام الٗالمي الهحن الجىىبي ؾببً 

  جبدضاللُبرالي الظي حؿخفُض مىه، بل 
َ
اصة هفىطها في بَاعه. صوما ٖلى ؤن  ػوغ بُجُان فلض ؤهض (Nye, 2017) ٍػ

م الّؿ ٍَغ  بإن الهحن لً جىغع مؿاع اللىي الهاٖضة الّؿ م الهحن لللىة وؤلاػصهاع هى ٍَغ
ً
ابلت، التي لم، مجاصال

ذ بظلً في الخىؾ٘ الٗىُف للهُمىت ٖلى الٗالم. لذ الّىٓام الضولي واهسَغ
ّ
ُٖ (Qin, 2011, p. 246)  ،وباإلاشل

حن كض ؤنبدذ صولت الىي٘ الغاهً ؤهثر منها زىعٍت ؤو ٖلى فىغة وىن الهّ  Qin Yaqing" ًاهُى٘ حكحنًضاف٘ "

ف مهالحها ألامىُت  . هما ؤّن -ؾُاس يمً جهىع حٗضًلُت؛ فالهحن حُٗض حٍٗغ
ً
ٖؿىغي مدٌ بلى آزغ ؤهثر احؿاٖا

  ،وهدُجت لظلًكض جدىلذ مً مىٓىع هؼاعي بلى حٗاووي. زلافتها ؤلاؾتراجُجُت 
ّ
ت ؾُلل ل فةن هظا الخدٌى في الهٍى

ُت مً بمياهُت   بلى خالت الٗالكت بحن الهحن واإلاجخم٘ لهٗىص الٗىُف المً الىاخُت الىٖى
ً
لهحن. واؾدىاصا

ًدا ؤهثر ٖمىمُتالضولي، ًىظ ه  ه حكحن جهٍغ
ّ
ف ه ولما ػاصث الضولتمفاصه ؤه اإلاجخم٘ في بكيل بًجابي  فؿهاحٍٗغ

ا و   .Qin, 2011, pp)  مهالحها ألامىُت جإٌو بكيل صحُذ. الضولي، ولما واهذ زلافتها الاؾتراجُجُت ؤهثر حٗاوهً

لُه،(48–247  لهحن فهٗىص ا ٖو
ً
تها هًٗى مؿاوٌ في اإلاجخم٘ الضولي. ؾلمُا  ؾُٗخمض في النهاًت ٖلى هٍى

م٘ همى  "الغوىب اإلاجاوي"ؤن جماعؽ الهحن في اإلاغاكبحن ًسش ى بٌٗ مً مىُلم هظه اإلاؿاولُت، 

 
ً
اإلاهالح الٗامت ٖلى جىفحر  –وىجها كىة هبري  –ؤن حٗمل  الهحنفٗلى  . ٓام الضوليمً اإلاؿاهمت في الىّ  كىتها بضال
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ل ٖلى وبال فةن ؾُاؾاث بكهائُت وبوٗؼالُت كض حٗميمً الّىٓام اللائم  م٘ يغوعة بؾدُٗابها وبقغاهها ،الٗاإلاُت

 (Nye, 2017) 6فش هُىضلبرظغ؟سحب الٗالم بلى 

ّخاثمة: 

ت اإلاغجىؼة ٖلى اللىة ًجاصٌ الىشحر مً الىاكُٗحنِىما ب اٖضة الهحن الهّ  بإن وؤههاع اإلالاعباث البيٍُى

ىُت بلى فش زىؾُضًضؽ الىالًاث اإلاخدضةؾخٗمل ٖلى ظغ   البىائُحن ٖلى خضمً اللُبرالُحن و ىشحرون ال لىًُ٘ ، ألامٍغ

ؤهفؿهم بإن جؼاًض زغوة الهحن وحٗاْم كىتها ؾُجٗالجها حؿحر ٖلى زُى ؤإلااهُا والُابان، وصٌو ؤزغي ؾىاء 

ت اللائمت ٖلى الّؿ اٗىإلات و فالقهضث جدىالث ٖمُلت وبغػث هضًملغاَُاث لُبرالُت مخلضمت.  هضماط الا ىق ولجٖز

حن صًملغاَُت في اصي في جهاًت اإلاُاف ألن جهبذ الهّ خؾ ىاملولها ٖٓام الضولي اللائم ٖلى اللاهىن،في الىّ 

ً مؿاوٌ"الضازل، وجخُىع بلى  ا ًبلى نٗب الخدلُم ومدفىفا غحر ؤن  في الخاعط. "قٍغ ًُ نٗىص الهحن ؾلم

 
ً
 ٓامألظل بصاعة ٖملُاث الخدٌى يمً الىّ  بىشحر مً اإلاساَغ ما ًضٖى الهحن واإلاجخم٘ الضولي بلى الٗمل مٗا

وم٘ ؤن اإلاؿخلبل وخضه هفُل بةًًاح الهىعة  و بالخالي جفاصي وكٕى خغب بحن اللىي الىبري فُه. اللائم،

سُت ٖاإلاُتل ؾلمي ؾِكيل يبكدلُم طلً الحلُلت لُبُٗت نٗىص الهحن، بال ؤن ج ٖلى  بهجاًػا طو ؤهمُت جاٍع

 بىػان. باعي  حٗبحر خض 

ّقائمة الهوامش:

 
ت" حٗض. 1  في والخغحر الحغبالتي يّمنها هخابه اإلاىؾىم بـ " ظُلبن غوبغثل Hegemonic War Theory" الهُمىت خغب هٍٓغ

خي الخُىع  بلى الخدلُلي مؿاعها وظهذ التي البدشُت الجهىص مً واخضة "الٗاإلاُت ُاؾتالّؿ   ما ؾُما وال الضولي، ٓامللىّ  الخاٍع

ٌ وؤ نٗىص في اوٗىـ ما وهى ٓام،الىّ  وخضاث بحن وجىػَٗها اللىة جغهحز في حغحراث مً خضر م فى  والحغوب ٓامالىّ  متٖز

خه بإن ظُلبن ًلغو  .الٓىاهغ لهظه اإلاهاخبت لى هٍٓغ  في الٗٓمى الحغوب وقغح فهم في الهامت اؾدبهاعاتها مً الغغم ٖو

ش ت جبلى فهي الضولي، الخاٍع  لىن،الّؿ  ٖلى اإلاازغة الخهىعاث م٘ بؿهىلت الخٗامل ًمىنها فال مىخملت؛ وغحر مدضوصة هٍٓغ

ت في الحاٌ هى فىما. ٖىاكبها وال خضوثها بؼمً الخىهً ًمىنها ال هما. الحغب بكً اإلاباصعة ػمام ؾُإزظ بمً الخيبا وهظا  هٍٓغ

 اإلاٗاًحر جلبُت وبالخالي لالزخباع، كابلت جيبااث نُاغت ٖلى ولِـ خضر، ما وقغح فهم ٖلى حؿاٖضها فهي البُىلىجي، الخُىع 

تهٓ بن. للخىظًب لللابلُت الهاعمت الٗلمُت اث، لباقي مىمال حكيل خاالتها ؤفًل في الهُمىت خغب ٍغ  اإلاخٗللت هخلً الىٍٓغ

 خلل في آزغ حٗمُم ؤي مً ؤفًل الؼمً ازخباع في نمضث فلض طلً، وم٘. اإلاخىكٗت واإلاىفٗت اإلاٗغفي الىفـ بٗلم

 ;Cashman, 2014)ٍض ؤهٓغ:. للمؼ الٗاإلاُت ُاؾتالّؿ  صًىامُىُاث لفهم هامت جهىعٍت ؤصاة جبلى هما الضولُت، الٗالكاث

Gilpin, 1988; Spiezio, 1990;  

 (2013 ،لُبى ؛2009 ،2004 ،ظُلبن

ت الخٗضًلُت  .2 ا هدى حغُحر ؤو حٗضًل جىاػن اللىة هؼوٕ لضي اللىي الٗٓمى والضٌو ٖمىًم  Revesionismالخٗضًلُت ؤو الجٖز

. ولظلً جلف ا، ألن اللىة اليؿبُت للضولت في ملابل الضٌو ألازغي هي الًما ؤو خغبً لهالحها ؾلًم  اهت ألاولى لبلاء الضٌو

اللىي الخٗضًلُت ٖلى َغف الىلٌُ مً كىي الىي٘ الغاهً التي حؿعى للحفاّ ٖلى جىاػن اللىة الحالي وطلً ألهه في 

 نالحها.

 مً بُاهاث   ? Destined for War: Can America and China Escape Thucydides„s Trapجإلُف هخاب: جمذ ؤلاؾخفاصة في . 3

ش الخُبُليلمغهؼ بُلفغ » كغوٕ م اٖضة في مىاظهت خالت ممازلت للضٌو الهّ  16صث الضعاؾت خّض . خُض بجامٗت هاعفاعص« لخاٍع

 خالت منها ًٖ وكىب خغب خلُلُت. 12ؤؾفغث  ؤًًالضٌو اإلاهُمىت ٖبر اللغون الخمؿت اإلاايُت،
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كحر بلى ؤلاؾخلغاع اإلاؿدىض بلى 2( الحغب، )1ًلؿم الٗضًض مً الباخشحن الّىٓام الضولي بلى زالزت ؤهماٍ: ) .4 ( الّؿالم الباعص: َو

م الّؿ 3اإلاىافؿت و الغصٕ اإلاخباصٌ، )
ّ

 ,Boulding)ازً: ؤلاؾخلغاع اإلااؾـ ٖلى الخٗاون والُمإهِىت اإلاخباصلت. ؤهٓغ: ( الؿال

1978; Kupchan, 2001) 

دل"  .5  للمكاول ؤلاظخماُٖت مً زالٌ ؤلاظغاءاث اإلااّؾ في الخغحر الّؿ  Karl Deutschًغي "واٌع صٍو
 
ؿُت صون اللجىء لمي خال

لُه، فهظا اإلافهىم ًُغح الخغحراث اإلاٗاًحر في زلم ٖاصاث ومماعؾاث  بكيل زام ؤهمُت بلى كىة ظؿضًت واؾٗت الّىُاق. ٖو

ٌ حلوال الفىاٖل لؿلىهُاث  ""كغاءة ، وهظاُاؾُت لللىاٖض وألاهضافمضي مكاعهت اإلاجخمٗاث الّؿ بيافت بلى ما . تلمُّؿ ال ى

  ٌ اإلاسخلفت للحىم.بًٗها البٌٗ ٖبر ألاقيا

 جبضو ؤيٗف مما ًيبغي ولِـ ؤكىي مما ًيبغي.ٌكحر بلى ؤّن الضولت الّهاٖضة التي  Kindelberger Trap"فش هُىضلبرظغ". 6

ـ في مٗهض  "حكاعلؼ هُىضلبرظغ"ٖم فلض ػ  اإلاهىضؽ الِفىغي لخُت ماعقاٌ والظي اقخغل في وكذ الخم بالخضَع

اإلاخدضة مدل  الياعسي خضر ٖىضما خلذ الىالًاث مً اللغن اإلااض ي الشالزُيُاثماؾاحكىؾدـ للخىىىلىظُا، ؤن ٖلض 

ُاهُا باٖخباعها اللىة الٗاإلاُت ألاهبر ُاهُا في جىفحر  غحر ؤجها ،بٍغ الٗامت  "الّؿل٘فكلذ في الايُإل بالضوع الظي لٗبخه بٍغ

ٓام الٗالمي الظي اهؼلم بلى اجهُاع الىّ  بالخالي الىدُجت . وواهذهخىفحر ألامً وؤلاؾخلغاع اإلاالي World public goods" الٗاإلاُت

 الىؿاص وؤلاباصة الجماُٖتوالحغب الٗاإلاُت.
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